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1. ความตองการของระบบ (System Requirements) 
1.1 ฮารดแวร (Hardware) 

1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร ที่มีคุณสมบติัอยางนอยดังนี ้
1.1.1.1 หนวยประมวลผล Intel Pentium 4 หรือเทียบเทา 
1.1.1.2 หนวยความจาํ  1 GB 
1.1.1.3 ฮารดดิสก  20 GB 
1.1.1.4 แลนการด 100 Mbps 
1.1.1.5 ซีดีรอมไดรฟ 

1.2 ซอฟตแวร (Software) เครื่องคอมพวิเตอรเซิรฟเวอร ตองติดตั้งระบบปฏิบัติการ และซอฟตแวรดังตอไปนี้ 
1.2.1 MS Windows 2000 Advance Server 
1.2.2 Information Internet Services (IIS) 
1.2.3 MS Windows 2000 Service Pack 4 
1.2.4 MS .NET Framework 1.1 
1.2.5 MS SQL 2000 Server 
1.2.6 MS SQL 2000 Server Service Pack 3 

 
คุณควรตรวจสอบวาเครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรไดติดตั้ง Patch เวอรชันลาสุดแลว โดยตรวจสอบจาก
http://windowsupdate.microsoft.com (เปนเว็บไซตสําหรับอัพเดตระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรของไมโครซอฟต) 
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2. การติดต้ังโปรแกรม (Program Installation) 
2.1 ก็อปปไฟลจากซีดีรอมลงบนฮารดดิสก กอ็ปปโฟลเดอร \ChulaELS (อยูในซีดีรอม) ไปไวที่ c:\inetpub\wwwroot\ 

และก็อปปโฟลเดอร \database (อยูในซีดีรอม) ไปไวที่ c:\ 
 

 
 
2.2 แกไข Properties ของโฟลเดอร c:\inetpub\wwwroot\chulaels และ c:\database (รวมถงึสับโฟลเดอร และไฟล

ที่อยูภายในโฟลเดอร) โดยเอา Read-only ออก 
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2.3 แกไข Properties ของโฟลเดอร c:\inetpub\wwwroot\chulaels\upload โดยแกไข Permissions ของ Everyone 
ให Allow (Full Control) 
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2.4 คุณตองทําการปรับแตงโปรแกรมกอนเริ่มใชงาน โดยเขาไปยังโฟลเดอร c:\inetpub\wwwroot\chulaels จากนัน้
เปดไฟล inclibgen.asp (สวนที่พฒันาดวยภาษา ASP) ข้ึนมาเพื่อแกไขดังนี ้
 

 
 

แกไขไฟล inclibgen.aspx (สวนที่พฒันาดวยภาษา C#) ดวยเชนกนั 
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2.5 สราง Virtual Directory โดยกําหนดให Alias เปน ChulaELS และ Directory เปน c:\inetpub\wwwroot\chulaels 
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2.6 ติดตั้งฐานขอมูล ในโปรแกรม MS SQL Server -> Enterprise Manager เลือก Database -> All Tasks -> 

Attach Database เลือกไฟล c:\database\chulaels.mdf 
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2.7 แกไข Regional Options เลือก Settings -> Control Panel แกไขคาใน Regional Options ใหเปนดังนี ้

 

 
 

2.8 ติดตั้งโปรแกรม zip.exe และ unzip.exe โดยพิมพคําสั่งตอไปนี้ที่ command line 
copy c:\inetpub\wwwroot\chulaels\utils\zip.exe c:\winnt และ 
copy c:\inetpub\wwwroot\chulaels\utils\unzip.exe c:\winnt 
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2.9 การทดสอบการติดตั้งโปรแกรม 
เปดโปรแกรม Internet Explorer (IE) ไปทีเ่ว็บไซต http://localhost/ChulaELS 
 

 
 
ถาไมพบหนาจอล็อกอิน ใหตรวจสอบวาทาํถูกตองตามขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมหรือไม ทดลองล็อกอินเปน Admin  
(รหัสผานคือ chulaels) เพือ่ทดสอบการใชงาน หากพบปญหาในการติดตั้งโปรแกรม กรุณาติดตอ 
 
  ฝายโปรแกรมเมอร แผนกผลิตสื่อ   

ศูนยการศึกษาตอเนื่องแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
  โทรศัพท 02-6118001 โทรสาร 02-6118002 
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3. เมนูหลกั (Main Menu) 
การใชโปรแกรม ChulaELS ในสวนของผูบริหารระบบประกอบดวยสวนตางๆ ดังตอไปนี้ 

3.1 เรียกดู / แกไขขอมูลสวนบุคคลของผูใชงานในระบบ 
3.2 นําเขา / สงออก (Import / Export) ขอมูลสวนบุคคลของผูใชงาน 
3.3 รายงานการเขาเรียนของทกุวิชา 
3.4 รายงานการทาํขอสอบของทุกวชิา 
3.5 การกําหนดสิทธิ์ใหผูสอนเขาสูระบบ 

 
เมื่อล็อกอินเขาสูระบบจะพบกับหนาเมนหูลัก 
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3.1 เรียกดู / แกไขขอมูลสวนบุคคลของผูใชงานในระบบ 
เมื่อคลิกที ่Edit User Profile จากหนาเมนหูลัก จะพบรายชื่อของผูใชงานในระบบ 
 

 
 

จากนั้นคลิกที่  ทางดานขวาของผูใชงานทีต่องการเรียกดู / แกไขขอมลู ซึ่งจะพบกบัขอมูลของผูใชงานดังกลาว  
ซึ่งแบงเปน 2 สวนดวยกนั ขอมูลในสวนแรกมักจะเปนสิง่ที่ผูดูแลระบบตองแกไขบอยๆ  

• รหัสผาน (password) ของผูใชงาน 
• กําหนดพืน้ที่ใหผูใชงานเก็บไฟลบน Harddisk (หนวยเปน MB) 
• วันหมดอายุของผูใชงาน 
• อนุมัติสิทธิ์ในการเขาสูระบบ (check เพื่ออนุมัติ, un-check เพื่อเพิกถอนสทิธิ)์ 
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สวนที่สองเปนขอมูลสวนบุคคล (ดูรายละเอียดในคูมือการใชงานสําหรับอาจารยและนักเรยีน) ปุมสงขอมูล ของ 2 
สวนนี้จะทํางานแยกกนั หากกดปุมสงขอมลูในฟอรมแรก ระบบจะทําการบันทึกขอมลูเฉพาะในสวนของฟอรมแรก
เทานัน้ 

 
3.2 นําเขา / สงออก (Import / Export) ขอมูลสวนบุคคลของผูใชงานได (เปนไฟล XML) 

เมื่อคลิกที ่Import / Export Users จากหนาเมนหูลัก จะพบหนาจอการนําเขา / สงออกผูใชงาน 
 

 
 

การ Import users มีข้ันตอนดังนี ้
• อัพโหลดไฟลขอมูลผูใชงานไปไวใน Server (ดูในหัวขอ “การอัพโหลดไฟล”) 
• ดับเบิลคลิกใน textbox (ขางลาง Importing Users) เพื่อเลือกไฟลทีต่องการ 
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• คลิกปุม Import จากนัน้เมื่อกระบวนการเสร็จส้ินระบบจะแจงใหทราบ 
 
 

 
การ Export users มีข้ันตอนดังนี ้
 

• ต้ังชื่อไฟลที่จะ Export ออกมาโดยใชนามสกุล .xml 
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• คลิกปุม Export จากนัน้เมื่อกระบวนการเสร็จส้ินระบบจะแจงใหทราบ 
 

 
 

• คลิกขวาที่ Download XML file เลือก Save Target As… เพื่อดาวโหลดไฟล 
 
หมายเหต ุการสงออกผูใชงานจะทาํเฉพาะผูใชงานในระดับอาจารยและนักเรยีนเทานัน้ 
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3.3 รายงานการเขาเรียนของทกุวิชา 
เมื่อคลิกที ่Attendance Report จากหนาเมนหูลัก จะพบรายชื่อวิชาทกุวิชาที่เปดสอนในระบบ 

 

 
 

จากนั้นคลิกที่ รายงานการเขาเรียน ดานขวาของวิชาที่ตองการดูรายละเอียด 
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หากตองการดูรายงานการเขาเรียนแบบละเอียด ใหคลิกที่รหัสประจาํตัวของผูเขาเรียน 
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3.4 รายงานการทําขอสอบของทุกวิชา 
เมื่อคลิกที ่Exam Report จากหนาเมนูหลัก จะพบรายชื่อชุดขอสอบของทุกวิชาที่เปดสอนในระบบ 

 

 
 

จากนั้นคลิกที่ รายงานการทาํขอสอบ ดานขวาของชุดขอสอบตองการดรูายละเอียด 
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หากตองการดูรายงานการทาํขอสอบแบบละเอียด ใหคลิกที่รหัสประจําตัวของผูเขาเรียน 
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3.5 การกาํหนดสิทธิ์ใหผูสอนเขาสูระบบ 
เมื่อคลิกที ่Permission จากหนาเมนูหลกั จะพบรายชื่อของผูที่สมัครเขามาเปนผูสอน 

 

 
 

จากนั้นหากตองการอนุมัติใหผูสมัครทานใด ก็ใหเช็คถกูที่ชองหนาชื่อผูสมัครทานนัน้ จากนั้นคลิกปุม Permission หาก
กดปุม Delete จะเปนการลบขอมูลของผูสมัครทานนัน้ออกจากระบบ 
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4. การอพัโหลดไฟล (File Upload) 
ผูใชงานทกุคน (รวมถงึผูดูแลระบบ) มีพืน้ทีดิ่สกที่สามารถ อัพโหลด / ดาวโหลดไฟลได การอัพโหลดไฟลมีข้ันตอน
ดังตอไปนี้ มาที่หนาจอ Main Menu และคลิก File Admin จะปรากฏหนาจอจัดการไฟลและโฟลเดอร  ซึ่งจะเปนเนื้อที่
ในสวนที่เปน Account ของเราเทานัน้ 
 

 
 

คลิกที่ปุม  สราง  Directory  เพื่อสรางโฟลเดอรยอยที่ใชในการเก็บขอมูลใหเปนหมวดหมู  ในทีน่ี้จะยกตัวอยาง
โฟลเดอร job_01  ซึ่งจะม ีInput Box ใหพิมพชื่อโฟลเดอร แลวคลิก OK 

 

 
 



    
   
คูมือการใชงานโปรแกรม Chula ELS 3.0                   22 

เมื่อสรางสาํเร็จจะปรากฏชื่อโฟลเดอรใหมในรายการโฟลเดอร ใหทาํการดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อโฟลเดอร  
เพื่อเขาไปในโฟลเดอรนั้น 
 

 
 

หนาจอหลงัจากคลิกเขาไปในโฟลเดอร 
 

 
 

สวนที่แสดงตําแหนง
โฟลเดอรปจจุบัน 
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คลิกที่ปุม Upload File เพื่อทําการ  Upload โดยจะปรากฏ Input Box ใหใสจํานวนไฟลทีจ่ะอัพโหลด  
แลวคลิก OK 

 
 
 
  
 

 6. 
  
 จะปรากฏหนาจอสําหรับอัพโหลดไฟลตามจํานวนไฟลที่เราเลือก ใหคลิกที่ปุม Browse เพื่อเลือกไฟลข้ึนมา  ซึ่ง
หากจะเปลี่ยนชื่อไฟลใหมกส็ามารถทําไดโดยพิมพทีช่อง ระบุชื่อไฟลใหม และนอกจากนัน้จะมีรายการแสดงพืน้ที่
เก็บขอมูลที่ไดใชไปและพื้นทีเ่ก็บขอมูลที่เหลืออยูบริเวณสวนลางของหนาจอ  เมื่อเลอืกเรียบรอยแลวใหคลิกที่ปุม 
Upload Files 
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ขณะทําการอพัโหลดไฟลจะมีหนาจอแจงวากําลงัทาํการอัพโหลด 
 

 
 

เมื่ออัพโหลดเสร็จแลวหนาจอนี้จะหายไป  และขอมูลตางๆในกลองขอความของหนาจอ Upload File  จะเปนคาวาง
ทั้งหมด ถึงตอนนี้ใหคลิกที ่File Admin เพือ่เขาไปดูรายการไฟลที่อัพโหลดมาได กจ็ะปรากฏไฟลที่อัพโหลดมาไดดัง
รูปขางลางนี ้
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ในกรณีที่จาํนวนไฟลมีมากและหลายประเภท เราสามารถคนหาไฟลไดโดยการพมิพสวนใด สวนหนึง่ของชื่อหรือ
นามสกุลไฟลแลวคลิกที่ปุมคนหา ตัวอยางหนาจอตวัอยางการคนหาไฟล (คนหาไฟลที่มนีามสกลุเปน html)  
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4. ฐานขอมูล (Database) 
ฐานขอมูลของ Chula ELS ประกอบดวย “ตาราง (Table)”  จํานวนมาก ในทีน่ี้จะขออธิบายเพื่อใหผูดูแลระบบ
สามารถจัดการดูแลระบบได อาท ิเชน ปรับแตงขอมูลบางสวนในฐานขอมูล แตอยางไรก็ตามคูมือการใชงานนี้ไมได
ต้ังใจใหคุณแกไขหรือดัดแปลงโปรแกรม ดังนัน้ขออธิบายเกี่ยวกับฐานขอมูลเทาที่จําเปนตองใชในการดูแลรักษาระบบ
เทานัน้ (บาง field ของ table จะไมอธิบาย) รายการตอไปนี้คือ ตารางที่อยูฐานขอมูล ChulaELS ดานซายเปนชื่อฟลด 
ดานขวาเปนคาํอธิบาย ฟลดที่เปนวนัเวลามีรูปแบบเปน yyyymmdd และ hh:mm:ss 
 
Announcements (บอรดประกาศขาว / กิจกรรม)  
 runno   id ใช DateTime.Now.Ticks (ASP.NET) 
 uid   รหัสผูสอน 
 cid   รหัสวิชา 
 date1   วันที่ส้ินสุด 
 date2   วันที่เร่ิมตน 
 message  ขอความในประกาศ 
 
BoardQ (คําถามในกระดานขาว Web board) 
 qid   id ของคําถาม 
 uid2   รหัสอาจารย (เจาของวชิา) 
 cid   รหัสวิชา (กระดานขาวของวชิานี)้ 
 question  คําถาม (อยางยอๆ) 
 note2   รายละเอียดคาํถาม 
 date1   วันที่ถาม 
 time1   วันที่ตอบ 
 asker   รหัสผูถาม 
 hide1   มีคาเปน 0 หรือ 1 หมายถึง ซอนคําถามหรือไม  

(เชน ในกรณทีี่มีขอความไมเหมาะสม) 
 read1   จํานวนครั้งที่มผูีอานคําถาม 
 ans1   จํานวนครั้งที่มผูีตอบคําถาม 
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BoardA (คําตอบในกระดานขาว Web board) 
aid  id ของคําตอบ 
qid  id ของคําถาม 
note2  รายละเอียดคาํถาม 
date1  วันที่ตอบ 
time1  เวลาที่ตอบ 
asker  รหัสผูถาม 
hide1  มีคาเปน 0 หรือ 1 หมายถึง ซอนคําตอบหรือไม  

(เชน ในกรณทีี่มีขอความไมเหมาะสม) 
 
Curriculums (หลักสูตร) 
 uid2  รหัสผูสรางหลกัสูตร 
 cuid  รหัสหลักสูตร 
 curriculum ชื่อหลักสูตร 
 
CurriculumTopics (สวนประกอบของหลกัสูตร) 
 uid2  รหัสผูสรางหลกัสูตร 
 cuid  รหัสหลักสูตร 
 uid3  รหัสผูสอน 
 cid  รหัสวิชา 
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Courses (รายการวชิา) 
 uid2   รหัสผูสอน 
 cid   รหัสวิชา 
 pid   รหัสโครงการ (วิชานี้เปนของโครงการอะไร) 
 fid   รหัสคณะ (วิชานี้เปนของคณะอะไร) 
 did   รหัสภาควิชา (วิชานี้เปนของภาควิชาอะไร) 
 sjid   รหัสประเภท (วิชานี้เปนประเภทอะไร) 
 course   ชื่อวิชา 
 startdate  วันเปดวิชา (เร่ิมใหนกัเรียนเขาเรียนได) 
 enddate  วันปดวชิา (ไมใหนักเรียนเขาเรียน) 
 createdate  วันที่สราง 
 
Projects, Departments, Faculties, Subjects 
เปนตารางที่เกบ็ชื่อโครงการ, คณะ, ภาควชิา, และประเภทวิชา ผูดูแลระบบอาจจะตองแกไขรายการในตาราง  
เพื่อใหเหมาะสมกับโครงสรางของสถาบนัการศึกษาหรือหนวยงานคุณดูแลอยู 
 
CourseRights (ผลการลงทะเบียนเรียน) 
 uid2   รหัสอาจารย 
 cid   รหัสวิชา 
 uid3   รหัสนักเรยีน 
 startdate  วันที่เร่ิมเขาเรยีนได 
 enddate  วันสุดทายของการเรียน 
 status   ผลการลงทะเบียน (P = Pass, W = Wait, C = Cancel) 
 
Topics (หวัขอยอยของแตละวิชา) 
 uid2   รหัสอาจารย 
 cid   รหัสวิชา 
 tid   รหัสหัวขอ (topic id) 
 topic   ชื่อหัวขอ 
 link   ไฟลเร่ิมตน (เชน “/chapter1/index.html”) 
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TopicsDT (รายละเอยีดของหวัขอยอย) 
 uid2   รหัสอาจารย 
 cid   รหัสวิชา 
 tid   รหัสหัวขอ (topic id) 
 note2   เนื้อความของหัวขอ (เปนภาษา HTML) 
 eid   รหัสขอสอบ (ในกรณีทีห่ัวขอนั้นเปนขอสอบ) 
 
UserJobs (บันทกึเวลาเขาเรียน) 
 uid2   รหัสนักเรยีน 
 uid3   รหัสอาจารย 
 cid3   รหัสวิชา 
 tid3   รหัสหัวขอ 
 date1   วันที่เขาเรียน 
 time1   เวลาที่เขาเรียน 
 date2   วันที่ออกเรียน 
 time2   เวลาที่ออกเรียน 

totalminute  เวลารวม (นาท)ี 
  
GradeComponents (สวนประกอบของเกรด) 
 uid2   รหัสอาจารย 
 cid   รหัสวิชา 
 eid   รหัสขอสอบ 
 exam   ชื่อขอสอบ 
 score   คะแนนของขอสอบ (ไมจําเปนตองตรงกบัคะแนนเต็มของขอสอบชุดนั้น  

เนื่องจากอาจารยสามารถปรับ weight ได) 
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GradeRanges (ชวงคะแนนที่ใชคิดเกรด) 
 uid2   รหัสอาจารย 
 cid   รหัสวิชา 

range   ถาไดคะแนนมากกวาหรือเทากบัเทานี ้จะไดเกรดที่ระบุไวใน “grade” 
 grade   เกรด เชน (A, B, C, D, F) หรือ (ผาน, ไมผาน) 
 
GradeResults (ผลการตัดเกรด) 
 uid2   รหัสอาจารย 
 cid   รหัสวิชา 
 uid3   รหัสนักเรยีน 
 uname   ชื่อ-นามสกุลนักเรียน 
 score   คะแนนรวม (คิดจากขอสอบทั้งหมดที่นาํมาตัดเกรด) 
 grade   ผลการตัดเกรด 
 
Exams (ขอสอบ) 
 uid2   รหัสอาจารย 
 eid   รหัสขอสอบ 
 exam   ชื่อขอสอบ 
 startdate  วันที่เร่ิมเปดใหทาํขอสอบ 
 enddate  วันที่เร่ิมปดใหทําขอสอบ 
 createdate  วันที่สรางขอสอบ 
 
ExamTopics (สวนขอสอบ) 
 uid2   รหัสอาจารย 
 eid   รหัสขอสอบ 
 tid   รหัสสวนขอสอบ 
 topic   ชื่อสวนขอสอบ 
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ExamsDT (รายละเอยีดสวนขอสอบ) 
 uid2   รหัสอาจารย 
 eid   รหัสขอสอบ 
 tid   รหัสสวนขอสอบ 
 sid   เลขขอ (เปนขอสอบขอที่เทาไรในสวนขอสอบ) 
 note2   เนื้อความขอสอบ (เปนภาษา HTML) 
 ans   คําตอบ 
 
ExamSessions (บันทึกการทําขอสอบ) 
 uid2   รหัสอาจารย 
 eid   รหัสขอสอบ 
 uid3   รหัสผูทําขอสอบ 
 date1   วันที่เร่ิม 
 time1   เวลาที่เร่ิม 
 date2   วันที่ส้ินสุด 
 time2   เวลาที่ส้ินสุด 
 scoretotal  คะแนนที่ได 
 
Minitry, Departments2, Studies, Faculties2, Ptype, Provinces 
เปนตารางที่เกบ็ชื่อกระทรวง, กรม, ประเภทตําแหนง (ใชกับประวัติขาราชการ), วุฒิการศึกษา, สาขาที่สําเร็จ
การศึกษา, และจังหวัด ผูดูแลระบบอาจจะตองแกไขรายการในตาราง เพื่อใหเหมาะสมกับสถาบันการศึกษา 
หรือหนวยงานคุณดูแลอยู 
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Users (ผูใชงานในระบบ) 
 uid2   รหัสผูใช 
 uname   ชื่อ 
 usurname  นามสกุล 
 ulevel   ระดับการใชงาน (2 = นักเรยีน, 3 = อาจารย, 4 = ผูดูแลระบบ) 
 password  รหัสผาน 
 maxsession  จํานวนครั้งที่ล็อกอินไดสูงสุด (fix เปน 1) 
 startdate  วันเริ่มตน 
 expdate  วันหมดอาย ุ
 maxdisk  พื้นที่ดิสก (MB) 
 
Sessions (บันทกึการล็อกอิน) 
 uid2   รหัสนักเรยีน 
 session   session id 
 date1, time1  วันเวลาที่ล็อกอินเขามาในระบบ 
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5. ปญหาที่พบบอยๆ (FAQs) 
5.1 โหลดแตละหนาไดชามาก โดยเฉพาะรายงานการเขาเรยีน และรายงานการทาํขอสอบ 
ปญหาที่พบคอืฐานขอมูลโตเร็วมาก โดยเฉพาะตาราง UserJobs และ ExamSessions กอนอื่นใหตรวจสอบใหแนใจ
กอนวา สาเหตุมาจากฐานขอมูลจริงหรือไม โดยดูจาก CPU Usage ประกอบกับ Profile ใน SQL Server เพื่อใหมั่นใจ
วาสาเหตุมาจากฐานขอมูลตัวไหน ตารางไหน จากนัน้กต็องลบขอมูลทิ้งไปเพื่อใหระบบทาํงานไดเร็วขึ้น คุณอาจจะลบ
ขอมูลเกาๆทิง้ หรือยายไปเกบ็ไวที่อ่ืน 
 
5.2 โปรแกรมใชพืน้ที่ดิสกมากเกินไป 
เมื่อเร่ิมตน โปรแกรมจะใชทีพ่ื้นที่ดิสกเพียงเล็กนอย พืน้ที่ดิสกที่ใชมากขึ้นมาจากหลายสาเหตุ เชน การอัพโหลดไฟล
เขาไปในระบบ การเก็บล็อกไฟล (log files) จากการทาํขอสอบ การใชหองสนทนา หรือการที่ฐานขอมูลโตขึ้น ที่พบ
บอยๆคือ ล็อกไฟลที่เกิดจากการทาํขอสอบ “/upload/<ชื่อผูทําขอสอบ>snx.mdb” ล็อกไฟลที่เกดิจากการใชหอง
สนทนา (chatroom) “/upload/chat_<ชื่อผูสอน>_<รหสัวิชา>.mdb” คุณสามารถลบล็อกไฟลพวกนีท้ิง้ไปได ถาคุณ
ตองการพืน้ทีดิ่สกเพิ่ม คุณอาจจะกาํหนด disk quota ที่เหมาะสมสาํหรับจาํนวนผูใชงานในระบบและพื้นที่ดิสกที่คุณ
มี เพื่อปองกนัไมใหมีการอพัโหลดไฟลเขามามากจนทาํใหดิสกเต็ม 

 
5.3 ทําขอสอบไมได 
สาเหตหุนึง่คือล็อกไฟลของการทําขอสอบ “/upload/<ชื่อผูทําขอสอบ>snx.mdb” เกิดความเสยีหาย ใหลบล็อกไฟล
ทิ้ง ระบบจะสรางล็อกไฟลข้ึนมาใหมเมื่อมกีารทาํขอสอบในครั้งตอไป 
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5.4 เกิด “Script Timeout Error” 
เกิดจากโปรแกรมทํางานไมเสร็จในเวลาทีร่ะบบกําหนด ใหเพิ่ม Execution time ให script โดยไปที่ virtual directory 
ในโปรแกรม IIS เลือก Properties ของ Chula ELS เลือก Configuration จากนั้นเพิม่ ASP Script Timeout ใหมากขึ้น 
 

 
 
5.5 ไมรูจะทําการสํารองขอมูล (Backup) อยางไร 
ขอมูลที่สําคัญมีสองสวนคือ 1. ไฟลที่อยูใน /upload และ 2. ฐานขอมูล สวนแรกเปนไฟลเนื้อหาวิชาตางๆที่มกีารอพั
โหลดขึ้นมาในระบบ รวมถงึไฟลอ่ืนๆทีน่ักเรียนอัพโหลดขึน้มาดวย สวนที่สองเปนฐานขอมูลของ Chula ELS ซึ่งเกบ็
รายการวิชา ขอสอบ บันทึกการใชงาน ฯลฯ การสํารองขอมูลก็ทาํทีละสวนแยกกนั สวนแรกมกัจะทําสาํเนาและบีบอัด
ขอมูล สวนที่สองมักจะปลดฐานขอมูลออกมาเปนไฟล (Detach Database) และเก็บรวมไวกับสําเนาของสวนแรก 
 


